Juridische kennisgeving
Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.
De onderneming
Dit is de website van DYKA PLASTICS NV, een onderneming naar Belgisch recht, statutair gevestigd
aan de Stuifzandstraat 47, B3900 Overpelt, ingeschreven in het handelsregister van RPM/Hasselt en
het BTW BE nummer 0414.467.340.
Auteursrecht en recht van de producent van een databank
Deze website is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank
waarop DYKA PLASTICS of de aan haar verbonden ondernemingen de auteursrechten en de rechten
van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere
bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging,
vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een
deel van deze site, onder welke vorm en met welke middelen dan ook, zoals elektronische,
mechanische of andere middelen, is ten strengste verboden behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van DYKA PLASTICS.
Merknamen en handelsnamen
De benamingen, logo's en andere tekens die door DYKA PLASTICS of met haar verbonden
ondernemingen op deze site worden gebruikt, zijn handelsmerken en/of handelsnamen die wettelijk
beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is ten strengste verboden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van DYKA PLASTICS.
Aansprakelijkheid voor de inhoud
Niettegenstaande het feit dat DYKA PLASTICS de nodige zorg besteedt aan het bieden van
nauwkeurige, volledige en actuele informatie, kan DYKA de juistheid van de inhoud van deze site,
daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de aangeboden informatie, software, producten of
diensten, niet garanderen. DYKA PLASTICS verleent noch een uitdrukkelijke noch een impliciete
garantie met betrekking tot de inhoud van de site.
Toegang tot deze website en gebruik van de site en de geboden informatie geschiedt op eigen risico.
DYKA PLASTICS is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of bijkomende schade of enige andere
schade die het gevolg zou zijn van of verband zou houden met het bezoeken en/of gebruiken van
deze site, of voor het ontbreken van specifieke informatie.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, dient geen enkel onderdeel van de site beschouwd te worden
als onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van DYKA PLASTICS.
DYKA PLASTICS kan de exploitatie van alle onderdelen van deze site te allen tijde naar eigen inzicht,
zonder voorafgaande kennisgeving, beëindigen en/of wijzigen en aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor het actualiseren van de site. Deze site bevat links naar websites van
derden. DYKA PLASTICS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van
deze sites of webpagina's. Het linken naar deze websites geschiedt geheel op eigen risico.
Toepasselijk recht
Op vorderingen of aanspraken die voortkomen uit deze site of het gebruik daarvan is het Nederlands
recht van toepassing.
E-mail disclaimer
This e-mail and any attachments thereto may contain information which is confidential and/or protected by
intellectual property rights and are intended for the sole use of the recipient(s) named above. Any use of the
information contained herein (including, but not limited to, total or partial reproduction, communication or
distribution in any form) by persons other then the designed recipient(s) is prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender either by telephone or by e-mail and delete the material from any computer.
Although we attempt to sweep e-mail and attachments for viruses, it does not guarantee that either are virus-free
and we accept no liability for any damage sustained as a result of viruses
Thank you for your cooperation

